
КА РОЛЬ ЛЮК СА
Па ацэн цы Bloomberg, ка пі-

тал Бер на ра Ар но ця пер скла дае 

больш за тры пра цэн ты ад ВУП 

Фран цыі. Эка но мі ка Пя тай рэс-

пуб лі кі сён ня тры ма ец ца на трох 

«кі тах», ад зна чае gazeta.ru. Перш 

за ўсё гэ та аг ра комп лекс — вя до-

мае ва ўсім све це ві на гра дар ства 

і ві на роб ства, а так са ма аў та ма-

біль ная га лі на і ін дуст рыя мо ды. 

Ме на ві та ў вы твор час ці лак ша-

ры-брэн даў у Ар но прак тыч на 

ня ма кан ку рэн таў. Міль яр дэ ра 

не здар ма лі чаць «ка ра лём люк-

са», і ад эка на міч на га кры зі су ён 

толь кі вый граў.

Біз нес мен лі чыць, што брэн-

ды, якія яму на ле жаць, — гэ та 

вы дат ныя ін вес ты цыі ў лю быя 

ча сы і яны пе ра жы вуць ні ад-

но па ка лен не. Яму пры піс ва-

юць фра зу: «Я га ран тую: Dom 

Perіgnon лю дзі бу дуць піць і праз 

ста год дзе». Ар но, яко га кан ку-

рэн ты на зы ва юць «ваў ком у 

каш амі ры», за ра біў свае міль яр-

ды шмат у чым дзя ку ю чы вель мі 

жорст ка му сты лю кан ку рэнт най 

ба раць бы. Яго ме тад за клю ча-

ец ца ў тым, каб па чаць скуп ляць 

ак цыі кам па ніі, якая яму па да-

ба ец ца, вы куп ля ю чы до лі мі на-

ры та ры яў. На браў шы са лід ны 

па кет, ён па гра жае ўла даль ні-

кам аб ры нуць ак цыі і па тра буе 

кант роль ны па кет. Не ўза ба ве 

пас ля гэ та га ён за хоп лі вае ак-

тыў цал кам. Так ён са браў цэ лую 

ка лек цыю рас кош ных брэн даў.

На ват ва ўмо вах за па воль-

ван ня эка на міч на га рос ту ў Еў-

ро пе (1,2 пра цэн та ВУП) і рос ту 

ганд лё вай на пру жа нас ці на гла-

баль ных рын ках, пі ша Bloomberg, 

апе ты ты спа жыў цоў, у тым лі ку 

кі тай скіх, на сум кі Louіs Vuіtton 

ці кань як Hennessy ні коль кі не 

зні зі лі ся. Гэ та і пад тры ма ла біз-

нес Ар но, які ва ло дае праз LVMH 

яшчэ і зна ка мі тым до мам мо ды 

Chrіstіan Dіor. Сё лет ні рост ак-

цый яго кам па ніі на 43 пра цэн ты 

з'яў ля ец ца най леп шым па каз-

чы кам у фран цуз скім фон да-

вым ін дэк се Cotatіon Assіstee en 

Contіnu — CAC 40 Іndex.

Най ба га цей шым ча ла ве кам у 

Еў ро пе Ар но стаў яшчэ вяс ной 

мі ну ла га го да. Па ацэн цы фі нан-

са вых ана лі ты каў, ён меў та ды 

81 міль ярд еў ра. А сё ле та ў па чат ку 

са ка ві ка ўпер шы ню здо леў увай-

сці ў топ-3 рэй тын гу Bloomberg 

Bіllіonaіres Іndex, па цяс ніў шы кі-

раў ні ка ін вест кам па ніі Berkshіre 

Hathaway Уо рэ на Ба фе та. 

З тых ча соў Ар но пры кмет на па-

вя лі чыў свой ад рыў ад Ба фе та 

($87,4 млрд) і на блі зіў ся да Гей-

тса, ка пі тал яко га Bloomberg 

ацэнь вае ця пер у $106 млрд. 

Лі дар ства ў рэй тын гу ўпэў не на 

ўтрым лі вае Без ас ($119 млрд).

НАФ ТА 
ДЛЯ ЭН ДЗІ УОР ХА ЛА

Акра мя Ар но ў Фран цыі 

зной дзец ца яшчэ ня ма ла муль-

ты міль яр дэ раў, якія ро бяць 

пры кмет ны ўнё сак у су поль нае 

ба гац це еў ра пей цаў з рэй тын гу 

Bloomberg. На прык лад, Фран суа 

Пі но, які ва ло дае та кі мі су свет-

на вя до мы мі брэн да мі, як Guccі 

і Saіnt Laurent, і Па трык Пу я нэ, 

прэ зі дэнт энер ге тыч най кам па ніі 

Total. У кож на га з іх свая гіс то-

рыя пос пе ху.

Не за доў га да кры зі су 1973 го-

да ў Фран цыі Пі но пра даў сваю 

кам па нію бры тан скім ін вес та-

рам за 30 міль ё наў фран каў, а 

пас ля кры зі су вы ку піў яе на зад 

уся го за пяць міль ё наў. Раз ба га-

цеў шы, ён змог да зво ліць са бе 

на бы ваць прад ме ты мас тац тва. 

Яго аса біс тая ка лек цыя на ліч-

вае сот ні ра бот зна ка мі тых май-

строў, у тым лі ку та кіх, як Па бла 

Пі ка са і Эн дзі Уор хал. Ка лек цы-

я нер і ме цэ нат Пі но яшчэ ў 1999 

го дзе на быў аў кцы ён ны дом 

Chrіstіe's, які зай ма ец ца про да-

жам ан ты ква ры я ту і прад ме таў 

мас тац тва. Акра мя гэ та га, яму 

на ле жаць ві на роб ная гас па дар-

ка Ша то Ла тур у Бар до, гор на-

лыж ныя ку рор ты, тэ атр у Па ры-

жы і фут боль ны клуб. Пі но жа на-

ты з кі на зор кай Саль май Ха ек, 

хоць, між ін шым, ста рэй шы за яе 

на 30 га доў. Па ра за рэ гіст ра ва-

ла шлюб у 2009 го дзе, пыш ная 

цы ры мо нія шлю бу пра хо дзі ла ў 

ста ра даў нім опер ным тэ ат ры Ла 

Фе ні чэ ў Ве не цыі.

Што да ты чыц ца трэ ця га га-

лоў на га фран цуз ска га ба га-

цея — Пу я нэ, то ён стаў вя до-

мы, ка лі ўзна ча ліў Total пас ля 

Крыс та фа дэ Мар жэ ры, які за-

гі нуў у авія ка та стро фе ў аэ ра-

пор це «Уну ка ва» ў 2014 го дзе. 

Пу я нэ да лё кі ад мас тац тва, ён 

атры маў кла січ ную для наф та-

га за ва га топ-ме не джа ра аду ка-

цыю — па рыж скі Гор ны ін сты тут. 

Ён заў сёд нік Санкт-Пе цяр бург-

ска га эка на міч на га фо ру му і 

сё ле та так са ма ад зна чыў ся на 

ПМЭФ, дзе браў удзел у дыс ку-

сіі аб тым, які кошт ба рэ ля мо жа 

быць кам форт ным. І ка лі та кім 

гі ган там, як BP і са удаў скія наф-

та зда быт чы кі, ця пе раш няя ца-

на за ба рэль у $60—70 зда ла ся 

не са май пры маль най, то Пу я нэ 

ад імя сва ёй кам па ніі за явіў аб 

кам форт ным кош це на ват у $25. 

Біз нес мен па абя цаў ін вес та ваць 

у наф та га за вую га лі ну «на за-

пла на ва ным уз роў ні — 15—17 

міль яр даў до ла раў».

АДУ КА ЦЫЯ 
ЦІ ГО ЛАД?

На што міль яр дэ ры ах вя ру юць 

гро шы? Як ад зна ча ец ца ў што-

га до вай спра ва зда чы Wealth-X's 

2019 Bіllіonaіre Census, ба га тыя 

лю дзі па-роз на му ўклад ва юц-

ца ў даб ра чын насць, каб за ра-

біць «плю сік да кар мы». Мно гія 

мільяр дэ ры ад да юць пе ра ва гу 

ах вя ра ван ню гро шай на та кія 

мэ ты, дзя ку ю чы якім яны апы-

нуц ца ў цэнт ры гра мад скай ува гі, 

заўва жае vestіfіnance.ru. Спо са-

бы і сфе ры за ле жаць ад мност ва 

фак та раў. Аме ры кан скія ба га чы 

тра ды цый на фі нан су юць бу даў-

ніц тва но вых бу дын каў, раз віц цё 

фа куль тэ таў у тых уні вер сі тэ тах, 

дзе яны ву чы лі ся. Боль шасць 

міль яр дэ раў ах вя ру юць гро шы 

на аду ка цыю. Па вод ле звес так 

Wealth-X, амаль 80 пра цэн таў 

міль яр дэ раў пад трым лі ва юць 

ме на ві та гэ тую сфе ру. На прык-

лад, аду ка цыя — га лоў ная мэ-

та фон ду Бі ла Гей тса Gates 

Foundatіon.

На дру гім мес цы — са цы-

яль ныя пра гра мы. Экс пер-

ты Wealth-X вы свет лі лі, што 

61,7 пра цэн та міль яр дэ раў све ту 

ах вя ру юць гро шы ар га ні за цы ям, 

якія зай ма юц ца са цы яль ны мі пра-

ек та мі, у тым лі ку ба раць бой са 

зла чын нас цю, зні жэн нем уз роў-

ню бед нас ці, а так са ма пра гра-

ма мі па ба раць бе з бес пра цоў ем. 

У якас ці пры кла ду пры во дзіц ца 

най ба га цей шая сям'я Аме ры кі — 

Уол та ны, якія ўкла лі ня ма ла гро-

шай у эка на міч нае раз віц цё свай-

го род на га шта та. Уну кі Сэ ма 

Уол та на пла ну юць вы дат ка ваць 

2,2 міль яр да до ла раў да 2021 го-

да на раз віц цё са цы яль на га аб-

слу гоў ван ня ў Ар кан за се, у тым 

лі ку аду ка цыю і ахо ву на ва коль-

на га ася род дзя.

Трэ цяе мес ца зай ма юць мас-

тац тва і куль ту ра. До ля міль яр-

дэ раў, якія ах вя ра ва лі гро шы на 

гэ тыя мэ ты, скла дае 57,6 пра-

цэн та. На прык лад, сям'я Сэк-

ле раў, вя до мая тым, што па-

бу да ва ла свой ка пі тал на про-

да жах OxyContіn (па пу ляр на га 

абяз боль валь на га на асно ве 

апі ё і даў), лі чыц ца па ва жа ны мі 

фі лант ро па мі — Metropolіtan 

Museum of Art у Нью-Ёр ку на ват 

на зваў ад но з ад дзя лен няў у 

го нар сям'і, пас ля та го як атры-

маў ах вя ра ван не ў па ме ры 3,5 

міль ё на до ла раў у 1974 го дзе. 

Кры ху менш мільяр дэ раў — 

57,4 пра цэн та — ах вя ру юць на 

ахо ву зда роўя і ме ды цын скія 

да сле да ван ні. Эка ло гіі і аба-

ро не на ва коль на га ася род дзя 

ад да юць пе ра ва гу 32,6 пра цэн-

та ба га тых лю дзей, а 31,9 пра-

цэн та — пра гра мам раз віц ця 

мо ла дзі.

12,4 пра цэн та пад трым лі-

ва юць рэ лі гій ныя ар га ні за цыі. 

Столь кі ж міль яр дэ раў ад да юць 

гро шы на раз віц цё гра мад ства і 

гра мад скія спра вы. Са мы вя до-

мы ба га ты ча ла век, які ах вя руе 

ве лі зар ныя су мы на гэ тыя мэ-

ты, — Джордж Со рас. Не ка мер-

цый ная ар га ні за цыя міль яр дэ ра 

Open Socіety Foundatіons пад-

трым лі вае пра ек ты па ба раць-

бе за пра вы ча ла ве ка, пра ек ты 

ў га лі не жур на ліс ты кі і ін шых 

сфе рах. Акра мя та го, Со рас з'яў-

ля ец ца ад ным з най буй ней шых 

до на раў лі бе раль ных па лі ты каў. 

У пе рад вы бар най кам па ніі 2016 

го да ён вы дат ка ваў 25 міль ё наў 

до ла раў на пад трым ку Хі ла ры 

Клін тан.

Менш за ўсё міль яр дэ ры да-

па ма га юць ар га ні за цы ям па ба-

раць бе з го ла дам — та кіх уся го 

0,1 пра цэн та. Столь кі ж ба га тых 

лю дзей вы дат ку юць гро шы на 

бяз до мных, у пры ват нас ці на 

бу даў ніц тва жыл ля. Ад нак су мы 

ўсё ад но ўраж ва юць. На прык-

лад, Джэф Без ас ах вя ра ваў на 

гэ тыя мэ ты 2 міль яр ды еў ра.

$2,5 МІЛЬ ЯР ДА 
Ў ДЗЕНЬ

Між тым «форб сы» імк лі-

ва па вя ліч ва юц ца: коль касць 

мільяр дэ раў за апош нія 10 га-

доў уз рас ла ўдвая — да больш 

чым 2,2 ты ся чы ча ла век, па ве-

да мі ла даб ра чын ная і гу ма ні тар-

ная ар га ні за цыя Oxfam. Ка пі тал 

26 най ба га цей шых лю дзей пла-

не ты па вя ліч ва ец ца на 2,5 міль-

яр да до ла раў што дня. Пры гэ тым 

3,4 міль яр да ча ла век зна хо дзіц ца 

на мя жы га ле чы і жы ве менш чым 

на 5,5 до ла ра ў дзень. Іх пры быт-

кі змен шы лі ся на 11 пра цэн таў у 

па раў на нні з 2017 го дам.

Экс пер ты Oxfam пад лі чы лі, 

што ка пі тал 3,8 міль яр да най-

бяд ней шых лю дзей на пла не це 

ад па вя дае ка пі та лу 26 (!) най-

ба га цей шых. Пры гэ тым ця гам 

двух мі ну лых га доў кож ныя два 

дні ў све це з'яў ляў ся но вы міль-

яр дэр. Менш чым адзін пра цэнт 

ка пі та лу Джэ фа Без аса — гэ та 

бюд жэт ахо вы зда роўя Эфі о піі, 

дзе жы ве 105 міль ё наў ча ла век, 

ад зна чы лі спе цы я ліс ты Oxfam.

Пра гра ма раз віц ця ААН і 

Окс фард ская іні цы я ты ва ў га-

лі не бед нас ці і ча ла ве ча га па-

тэн цы я лу прад ста ві лі ў ве рас ні 

мі ну ла га го да гла баль ны ін дэкс 

бед нас ці. Да сле да ван не пра во-

дзі ла ся ў 105 кра і нах, дзе пра-

жы вае тры чвэр ці су свет на га 

на сель ніц тва — 5,7 міль яр да 

ча ла век. Спе цы я ліс ты вы свет-

лі лі, што амаль чвэрць з іх — 

23,5 пра цэн та — жы вуць за мя-

жой бед нас ці. 612 міль ё наў ча-

ла век зна хо дзяц ца ў «вы ключ-

най бед нас ці». Най бяд ней шы мі 

рэ гі ё на мі ў све це ака за лі ся Аф-

ры ка на поў дзень ад Са ха ры, 

дзе ў га ле чы жы ве 58 пра цэн таў 

на сель ніц тва, і Паўд нё вая Азія 

(31 пра цэнт).

Па звест ках Oxfam, за апош-

нія га ды па да ткі для ба га тых 

лю дзей і буй ных кар па ра цый 

рэз ка ўпа лі. Так, мак сі маль ная 

стаў ка па да тку на да хо ды фі-

зіч ных асоб у ба га тых кра і нах 

змен шы ла ся з 62 пра цэн таў 

у 1970 го дзе да 38 пра цэн таў 

у 2013-м. Ся рэд няе зна чэн не 

гэ тай стаў кі ў бед ных кра і нах 

скла дае 28 пра цэн таў. Акра-

мя та го, у не ка то рых кра і нах 

10 пра цэн таў са мых бед ных гра-

ма дзян пла цяць больш вы со кую 

до лю свай го за роб ку ў вы гля дзе 

па дат каў, чым 10 пра цэн таў са-

мых ба га тых. Так ад бы ва ец ца, 

на прык лад, у Бра зі ліі.

Дзяр жаў ныя служ бы па ку ту-

юць ад хра ніч на га не да фі нан са-

ван ня або пе ра да юц ца на аў т-

сор сінг пры ват ным кам па ні ям, 

якія не зай ма юц ца са мы мі бед-

ны мі. «У мно гіх кра і нах год ная 

аду ка цыя аль бо якас ная ахо ва 

зда роўя ста ла рас ко шай, якую 

мо гуць да зво ліць са бе толь кі 

ба га тыя. Кож ны дзень 10 ты сяч 

ча ла век па мі ра юць ад ад сут-

нас ці да ступ най ме ды цын скай 

да па мо гі. У кра і нах, якія раз-

ві ва юц ца, дзі ця з бед най сям'і 

ў два ра зы час цей па мі рае да 

пя ці га доў, чым дзі ця з ба га тай 

сям'і», — ад зна ча ец ца ў да сле-

да ван ні Oxfam.

«Лю дзі па ўсім све це злыя і 

рас ча ра ва ныя. Ця пер ура ды па-

він ны да маг чы ся рэ аль ных змен, 

за бяс пе чыў шы, каб кар па ра цыі і 

ба га тыя лю дзі пла ці лі сваю спра-

вяд лі вую до лю па дат каў і ін вес-

та ва лі гэ тыя гро шы ў бяс плат ную 

ахо ву зда роўя і аду ка цыю, якія б 

за да валь ня лі па трэ бы ўсіх», — 

ад зна чы ла вы ка наў чы ды рэк тар 

Oxfam Ві ні Б'я ній ма.

Што ж да ты чыц ца ску па ва-

тых фран цуз скіх міль яр дэ раў, 

то прад стаў ні кі Пі но, Ар но і 

Пу я нэ па цвер дзі лі Assocіated 

Press, што на са мрэч па куль не 

пе ра лі чы лі срод кі ў фонд ад-

наў лен ня са бо ра. «Мы га то выя 

пла ціць, але пры ўмо ве, што гэ-

та бу дзе ра біц ца ў да моў ных 

рам ках», — знай шоў ад га вор ку 

прад стаў нік Пі но. У вы ні ку СМІ 

вы нес лі пры суд: міль яр дэ ры 

ўсё роў на бу дуць вы му ша ныя 

вы дат ка ваць абя ца нае, і без 

уся ля кіх умоў. Але шко да іх 

рэ пу та цыі ме цэ на таў і пры хіль-

ні каў вы со ка га мас тац тва ўжо 

на не се на, і ні я кі мі міль яр да мі 

гэ та не вы ме раць. За ста нуц ца 

без «плю сі ка».

За хар БУ РАК.

УСМІХНЕМСЯ  

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А.  ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк 
дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, 
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  
287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, сакратарыята — 292 05 82, адказных 
за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае 
самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, 
Віцебску: 43 23 74, Гомелi: 28 27 27, Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: 
(017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zviazda.by, 
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.008.  Iндэкс 63850.  Зак. № 1995.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
21 чэрвеня 2019 года. 

Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фо
та

 В
ікт
ор
ыі

 С
УД

ЗІ
ЛО

ЎС
КА

Й.

Фо
та

 А
ля
кс
ан
др
а Ш

АБ
ЛЮ

КА
.

Фо
та

 М
ар
ыі

 Ж
Ы
ЛІ
НС

КА
Й.

Фо
та

 В
ікт
ор
ыі

 С
УД

ЗІ
ЛО

ЎС
КА

Й.

Фо
та

 М
ар
ын

ы 
БЕ

ГУ
НК

ОВ
АЙ

.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.37 21.46 17.09
Вi цебск — 4.18 21.44 17.26
Ма гi лёў — 4.27 21.36 17.09
Го мель — 4.33 21.23 16.50
Гродна — 4.54 21.59 17.05
Брэст    — 5.05 21.50 16.45

ЗАЎТРА
Ма ла хто ве дае, што пер шыя ну-

дысц кія пля жы з'я ві лі ся ка ля пры мор-
скіх ка зі но.

Мяр ку ю чы па ўсім, май му су се ду за-
мест ква тэ ры да стаў ся бе тон ны куб, з 
яко га ён за раз з да па мо гай пер фа ра та ра 
спра буе зра біць ква тэ ру.

Пас ля ра ніш няй свар кі з жон кай 
муж ве ча рам вяр та ец ца да до му, на 
ста ле за піс ка:

«Да ра гі, я з'е ха ла да сяб роў кі, пель-
ме ні на плі це.

P.S. Плі та ў пель мен най».

— Доб ры дзень, ці ма гу я за пі сац ца ў 
«Та ва рыст ва пунк ту аль ных лю дзей»?

— Ужо не: вы спаз ні лі ся на цэ лую хві-

лі ну!

22 ЧЭР ВЕ НЯ

1914 год — на ра дзіў ся (г. Ві цебск), Кан стан цін Мі ка ла е віч По ла заў, Ге рой 

Са вец ка га Са ю за. У 1939-м скон чыў кур сы ма лод шых лей тэ нан таў. 

У Вя лі кую Ай чын ную вай ну з 1941 го да на Цэнт раль ным, Сцяп ным і 1-м Укра ін скім 

фран тах. Удзель нік Львоў ска-Сан да мір скай, Бер лін скай і Пра жскай апе ра цый. 

Ка ман дзір ро ты аў та мат чы каў ме ха ні за ва най бры га ды стар шы лей тэ нант По ла-

заў вы зна чыў ся ў жніў ні 1944 го да ў ба ях за Сам бар Львоў скай воб лас ці (Укра і на): ро та пад яго 

ка ман да ван нем ува рва ла ся ў го рад і вя ла бой з во ра гам да па ды хо ду асноў ных сіл бры га ды. 

Па мёр у 1977 го дзе.

1919 год — на ра дзіў ся (вёс ка Жа жэл ка Сма ля віц ка га ра ё на) Іван Іва на віч Сі ня ўскі, бе-

ла рус кі пісь мен нік. У 1941 го дзе скон чыў Мін скі пе да га гіч ны ін сты тут. Аў тар кніг 

апа вя дан няў «Ой, рэ чань ка, рэ чань ка...», «Вер насць», апо вес цяў «На пра вым флан гу», «Сі нія 

во чы». Пі саў так са ма для дзя цей: збор ні кі апа вя дан няў «У на валь ні цу», «Но вая шко ла», «Пі я нер-

скі галь штук». Па мёр у 2001 го дзе.

1929 год — на ра дзіў ся Юлій Пла то на віч Пу рэц кі, бе ла рус кі ар хі тэк тар, за слу жа ны бу даў-

нік Уз бе кі ста на (1972). У 1975—2000 га дах пра ца ваў у ін сты ту це «Мінск пра ект». 

Рас пра ца ваў генп лан Мін ска (1982), пра ек ты дэ та лё вай пла ні роў кі цэнт ра бе ла рус кай ста лі цы , 

а так са ма яе пры га рад най зо ны. Аў тар ра бот па го ра да бу даў ніц тве. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

СССР. Па мёр у 2007 го дзе.

2004 — у Грод не ад бы ло ся ўра чыс тае ад крыц цё ме ма ры яль-

на га ан самб ля во і нам-па гра ніч ні кам у па мяць аб 19 ты ся-

чах па гра ніч ні каў, якія за гі ну лі ў пер шыя дні Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

Уз ве дзе ны на ах вя ра ван ні па гра ніч ні каў Бе ла ру сі, Ра сіі, Ка зах ста на, 

Кыр гыз ста на, Мал до вы, гра ма дзян ін шых кра ін і ар га ні за цый.

У Рэс пуб лі цы Бе ла русь — Дзень усе на род най па мя ці ах вяр 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, якая па ча ла ся 22 чэр ве ня 1941 го да.

1889 год — пры канц ле ры Ота фон Біс мар ку ў 

Гер ма ніі ўпер шы ню ў све це бы ла афі цый на ўве дзе на дзяр жаў ная 

сіс тэ ма аба ро ны са цы яль ных пра воў — ін сты тут дзяр жаў най пен сіі. На атры ман не 

та кіх вы плат ме лі пра ва лю дзі, якія да сяг ну лі 70-га до ва га ўзрос ту. Па мер пен сіі быў 

не вя лі кі — 152 мар кі ў год пры тым, што ся рэд няя зар пла та скла да ла 1083 мар кі. 

У ЗША пен сіі па ўзрос це з'я ві лі ся ў 1935 го дзе, у СССР — у 1956-м.

1942 год — у аку па ва ным фа шыс та мі Кі е ве па між мяс цо вай і ня мец кай ка ман да мі прай-

шоў «матч смер ці». Ёсць свед чан ні, што пе рад мат чам у раз дзя валь ню кі еў скіх 

фут ба ліс таў зай шоў ня мец кі афі цэр і ў жорст кай фор ме пад па гро зай ла ге раў і рас стрэ лу за па-

тра ба ваў ад іх прай граць. Ад нак на су пе рак уся му кі еў ля не пе ра маг лі з лі кам 5:3. Праз не ка то ры 

час пас ля гэ тай гуль ні шэ раг фут ба ліс таў апы ну лі ся ў кан цэнт ра цый ных ла ге рах, а не ка то рыя 

бы лі рас стра ля ныя.

1949 год — на ра дзі ла ся Мэ рыл Стрып, аме ры кан ская акт ры са тэ ат ра, кі но, тэ ле ба чан ня, 

кі на прад зю сар. Зды ма ла ся ў дзя сят ках філь маў, ся род якіх «Кра мер су праць Кра-

ме ра», «Жан чы на фран цуз ска га лей тэ нан та», «Д'я бал но сіць Prada», «Дом ду хаў», «Жа лез ная 

лэ дзі». Ула даль ні ца мност ва прэ стыж ных уз на га род у га лі не кі на мас тац тва. Ся род уся го ін ша га 

ў Стрып тры ста ту эт кі «Ос ка ра», а так са ма 19 на мі на цый на гэ тую прэ мію — аб са лют ны рэ корд! 

Кі на знаў ца мі і кры ты ка мі яна пры зна на ад ной з най вя лік шых акт рыс су час нас ці.
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Месяц
Поўня 17 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Рыбы.

Iмянiны
Пр. Марфы, Марыі, Фёклы, 

Аляксандра, Аляксея, Кірылы.

К. Паўліны, Інакенція, Тамаша, Яна.
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ПЛЮС 
ДА КАР МЫ
Як за раб ля юць і ах вя ру юць «форб сы»?

Ула даль нік гру пы кам па ній LVMH — па пер шых лі та рах 

брэн даў Louіs Vuіtton, Moet, Hennessy — фран цуз скі біз-

нес мен Бер нар Ар но стаў пер со най з ка пі та лам больш за 

100 міль яр даў до ла раў. Та кім чы нам, агуль ная коль касць 

«ста міль яр дэ раў» (centіbіllіonaіre, як на зы вае іх Bloomberg) 

у све це вы рас ла да трох: ра ней гэ та га ты ту ла ўда сто і лі ся 

за сна валь нік Amazon Джэф Без ас і за сна валь нік Mіcrosoft 

Біл Гейтс. Ра зам з гэ тым на вас пе ча ны ўдзель нік «трыа» не 

спя ша ец ца зай мац ца даб ра чын нас цю — на рэ стаў ра цыю 

Нотр-Да ма Ар но па куль не пе ра лі чыў ні цэн та (хоць пас ля 

кра са віц ка га па жа ру абя цаў вы дзе ліць $200 млн). Як за раб-

ля юць і ах вя ру юць міль яр дэ ры? ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Гру па за ход не балц кіх 

пля мён, якія ў І — па чат ку ІІ ты ся ча год дзя жы-

лі на тэ ры то рыі су час най Бе ла веж скай пу шчы. 

5. «... , як мы лі чым спрад ве ку, хоць звер, але 

рат нік». З паэ мы М. Гу соў ска га «Пес ня пра зуб-

ра», у якой зубр — воб раз род на га краю, сім вал 

яго бы лой ма гут нас ці. 7. Ула дзі мір ... — кі еў скі 

князь, які па доў гу жыў у пу шчы і па ля ваў на ту-

раў, зуб роў і вы са ка род ных але няў. 8. «Пля чыс ты 

цар — ... ! // Яго су кі, // Што ў не ба рыш та ван ні». 

З вер ша П. Броў кі «Цар-...» ; Бе ла веж ская пу-

шча сла віц ца сва і мі ...-во ла та мі, якім больш за 

500 га доў. 9. Пры свя так, які ад зна ча лі 13 мая: 

«На ... грэе лю ба» (прык.). 12. «Па ня су твой ... 

за па вет ны да моў, // Бе ла веж ская пу шча, Бе ла-

веж ская пу шча». З пес ні «Бе ла веж ская пу шча» 

(сл. М. Даб ра нра ва ва, муз. А. Па хму та вай). 

15. Не аб сяж ная пра сто ра. 16. Вы са ка род ны ... . 

Пры го жая жвач ная жы вё ла, якая жы ве ў пу-

шчы; вы ява яе вы ка ры ста на на гер бе г. Грод на. 

17. Рас тру бы ў паль чат ках. 18. Жы лое па мяш кан-

не на суд не. 20. «Як але ні, з ка лен п'ю свя тую ва-

ду, // Бе ла рус кая каз ка — Бе ла веж ская пу шча!» 

З вер ша Л. Зу ба ра ва «Бе ла веж ская пу шча». 

22. Тое ці ін шае ко ла на вук. 24. Пер ша быт ны дзі кі 

бык, які жыў у Бе ла веж скай пу шчы; апош ні ... за гі-

нуў у XVІІ ста год дзі. 26. Бе ла рус кая ўра да вая рэ зі-

дэн цыя на тэ ры то рыі на цы я наль на га пар ка «Бе ла-

веж ская пу шча», дзе ў 1991 го дзе вы ра шыў ся лёс 

Са вец ка га Са ю за. 27. «Гон кія але ні го лас свой па-

да лі, // Пад ха пі ла ... то блі жэй, то да лей». З вер ша 

Я. Пу шчы «Бе ла ве жа». 28. Ра ка, пра вы пры ток 

За ход ня га Бу га, якая пра ця кае праз пу шчу.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Вя лі кі князь ВКЛ і ка роль 

Рэ чы Па спа лі тай, дзя ку ю чы яко му ў Бе ла веж скай 

пу шчы 610 га доў та му, у 1409 го дзе, быў уста-

ля ва ны за па вед ны рэ жым. 2. Анг лій ская ме ра 

даў жы ні. 3. Звя за ны пук зжа тых сцёб лаў зба-

жы ны. 4. «Вось і на дыш ла па ра // За ві таць і да 

зуб ра, // За пы тац ца, ці зда роў // Са мы гроз ны ... 

звя роў». З вер ша С. Гра хоў ска га «Зубр і за яц». 

6. Жэрд ка, якой сціс ка юць на во зе се на, са ло му. 

10. Аг ра га ра док у Ка мя нец кім ра ё не, ад мі ніст ра-

цый ны і гас па дар чы цэнтр Бе ла веж скай пу шчы. 

11. У бе ла рус кай мі фа ло гіі — ула дар аб ша раў 

у не кра ну тым ле се (пу шчы). 13. Ва да плаў ная 

птуш ка ся мей ства ча ек. 14. Са мка ар ла. 17. Во-

пыт ны па ляў ні чы і ў ва дзе ... раз вя дзе (прык.). 

19. Дэ ка ра тыў ная кус то вая рас лі на ся мей ства 

ве ра со вых. 21. Па ляп шэн не, змя нен не ў раз віц-

ці ча го-не будзь. 23. Буй ная дра пеж ная птуш ка. 

25. Злак з бе лым зер нем.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

«Бе ла рус кая каз ка — Бе ла веж ская пу шча!»

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы: Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы:
Па га ры зан та лі: 1. Яц вя гі. 5. Зубр. 7. Ма-

на мах. 8. Дуб. 9. Якуб. 12. На пеў. 15. Аб шар. 

16. Алень. 17. Кра гі. 18. Ка ю та. 20. Каз ка. 

22. Цыкл. 24. Тур. 26. Віс ку лі. 27. Рэ ха. 28. Ляс-

ная. Па вер ты ка лі: 1. Ягай ла. 2. Ярд. 3. Сноп. 

4. Цар. 6. Ру бель. 10. Ка ме ню кі. 11. Пу шча вік. 

13. Крач ка. 14. Ар лі ца. 17. Кас цёр. 19. Аза лія. 

21. Зрух. 23. Сіп. 25. Рыс.


